
1  Futsal spilles på en håndboldbane (uden bander).

2  Futsal spilles med en Futsalbold

3  5 spillere på banen pr. hold (1 skal være målmand).
• Max. 4 udskiftere (fri udskiftning).

4  Spilletid
• Spilletiden bliver oplyst i det udsendte kamppro-

gram el. lign

5   Time-out:
• Begge hold har ret til én Time-out pr. kamp
• Dommerne skal administrere Time-outs
• Bolden skal være ude af spil
• Et hold skal være i boldbesiddelse for at anvende 

deres Time-out
• Time-out = 1 minut

6   Der skal bæres benskinner.

Spilleregler
7   Førstnævnte hold med bolden).
• Begyndelsesspark skal være fremad
• Modstandere skal være 3 m. væk
• Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark

8   Indspark (i stedet for indkast)
• Igangsættelse inden for 4 sek.
• Modspillere skal være mindst 5 m. væk
• Der kan ikke scores direkte på indspark

9   Målmanden må tage med hænder i målfeltet
• Igangsættelse inden for 4 sek.

10  Målmanden skal foretage et målkast – og ikke mål-
spark

• Igangsættelse inden for 4 sek.
• Der kan ikke scores direkte.
• Når målmanden har frigivet bolden til spil - til en 

medspiller, må han ikke modtage den igen på egen 
banehalvdel – før den har rørt en modspiller (eller 
har været ude af spil).

11   Målmanden kan ikke score via kast – uanset hvad

12  Målmanden må kun kontrollere bolden
• Hænder eller fødder
• I max. 4. sek. på egen banehalvdel

Disciplinære forhold:
13  Gult kort / Advarsel
• Første gule kort / Advarsel: 

Her er der ingen følgestraf
• Andet gule kort / Advarsel: 

= Rødt kort / Udvisning

14  Rødt kort / Udvisning
• Spilleren må ikke benyttes i kampen og får 1 kamp 

karantæne.

Futsal regler

Spillereglerne for Futsal kan virke lidt uoverskuelige i deres fulde ordlyd. 
Derfor har vi her kortet regelsættet lidt ned til det væsentligste.
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Kolding Kommune


